
 
 کنندگان خدمات سالمت اتحادیھ مصرف 

 Medi-Calخدمات سالمت 
 برای کلیھ افراد مسن

 
صرف نظر از وضعیت  توانند می  2022می،  1سال و باالتر از  50کلیھ اھالی کالیفرنیا واجد شرایط 

توانند افراد در صورت نداشتن ویزا، می کامل را بھ صورت رایگان دریافت کنند!  Cal-Medi مھاجرت خود
 کامل باشند.  Medi-Calواجد شرایط دریافت 

 

کامل   Medi-Calتوانم در چگونھ می
 نام کنم؟ ثبت

  Medi-Calمحدود (« Medi-Calافرادی کھ در 
می،   1نام کردند بھ طور خودکار از ثبت  اضطراری»)

2022 Medi-Cal .الزم   کامل را دریافت خواھند کرد
 نیست اقدامی انجام دھید. 

 
تواند در دفاتر بھزیستی کانتی محل خود  ھر فرد دیگری می 

(کالیفرنیا تحت پوشش) برای   Covered CAو از طریق 
Medi-Cal  :درخواست دھد 

  با دفتر کانتی خود از طریقBenefitsCal.com  
 تماس بگیرید.

 
   اطالعات دفتر کانتی خود را در

http://dhcs.ca.gov/COL .پیدا کنید 
 
   برای پوشش بیمھ سالمت در

CoveredCA.com  300 (800)- 1506و  
 درخواست دھید. 

 
   با ارائھ درخواست در یک کلینیک جامعھ محلی در

www.localclinic.net   یا بھ یک راھبر سالمت
 جامعھ محلی کمک و راھنمایی دریافت کنید.

 
در صورتی کھ   نام کنید! ثبت  Medi-Calین امروز در  ھم

نام کردید،  اید و ثبتمحدود درخواست داده  Medi-Calبرای 
 کامل را دریافت خواھید کرد.  Medi-Calمی  1در 

 
اگر بھ زبان دیگری نیاز بھ کمک داشتھ  

 باشم چھ؟ 
شما دارای حق دریافت خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم  

 ھستید.شفاھی 
 

 Coveredجھت دریافت کمک بھ زبان خود از کانتی یا 
CA  .خود درخواست کنید 

ھای درمانی  کامل چھ مراقبت Medi-Calبا 
 توانم دریافت کنم؟ می

 
Medi-Cal  ھمچنین   دھد.ھای پیشگیرانھ سالمت و معاینات ساالنھ را پوشش می مراقبت

توانید مراقبت سالمت روان، خدمات اختالل مصرف مواد مخدر، داروھای تجویزی و  می
لوازم پزشکی، حمل و نقل، کمک شخصی درون منزل، مراقبت دندانپزشکی و بینایی  

 و غیره را دریافت نمایید!(چشم)، مراقبت پا، سمعک، مراقبت طوالنی مدت 

 زند؟بھ وضعیت مھاجرت من لطمھ می Medi-Calآیا 
ای بھ وضعیت  (جز برای مراقبت طوالنی مدت) لطمھ  Medi-Calاستفاده از خیر. 

را برای بسیاری از مھاجرین در   Medi-Calدولت فدرال   مھاجرت شما نخواھد زد.
ھای بیشتر در مورد  در صورت داشتن پرسش  گیرد.تعیین ھزینھ عمومی در نظر نمی

کنندگان خدمات  خود و وضعیت مھاجرت خود، با اتحادیھ مصرف   Medi-Calمزایای 
 سالمت تماس بگیرید.

 
Medi-Cal تواند منزل من را بگیرد؟ می 

برای افرادی کھ خدمات مراقبت   واھد گرفت. منزل شما را نخ  Medi-Cal خیر. 
ممکن است تالش کند   Medi-Calکنند، را دریافت می  Medi-Calطوالنی مدت  

ھایی برای محافظت  ھزینھ مراقبت را ت نھا بعد از مرگ شما بازپس گیرد، ولی روش 
کنندگان  برای دریافت راھنمایی با اتحادیھ مصرف  ھای شما وجود دارد.از دارایی 

 ات سالمت تماس بگیرید. خدم
 

 سالھ شوم چھ؟  50 2022می،  1اگر بعد از 
می،   1سالھ شوید، پوشش کامل شما بھ  50، 2022اگر در ھر زمانی در ماه می 

سالھ شوید، پوشش کامل شما   50، 2022می  1اگر بعد از  باز خواھد گشت.  2022
بھ طور مثال، اگر در ھر   شوید شروع خواھد شد. سالھ می  50از اول ماھی کھ 

آگوست،   1کامل را از  Medi-Calسالھ شوید،    50، 2022زمانی از ماه آگوست 
 دریافت خواھید کرد.  2022

 
 درخواست من را نپذیرد چھ؟  Medi-Calاگر 

کنندگان خدمات سالمت تماس  برای دریافت کمک حقوقی رایگان با اتحادیھ مصرف 
 بگیرید. 

 1.888.804.3536کنندگان خدمات سالمت در سراسر ایالت خط رایگان اتحادیھ مصرف
Healthconsumer.org 

 

https://benefitscal.com/
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